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MA  ME  MI  MO  MU
                      

ama mahai mihi

AMAMA AMU MAMU



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

mahai   mihi    ama

mamu  amama   amu

ama mimi miau amama
mamia muuu amu mihia

mahaia amaia mehea
mamia muuu amu mihi



Ama miau amama
amu mihia
mahaia

mehea.
AMAMA
MIAU
AMAIA
MUUU! AMU MIHIA

MEHEA MAMIA.
Behiak muuu! esan zuen
eta Mimi katuak miau.

Ama, amama eta
Amaia mahaian daude
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ta   te   ti   to   tu 

                        
TA  TE  TI  TO  TU

                        

aita auto ahate

TITI ATE TUTU



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

ahate    aita    auto

titi      tutu     ate

ahate aita titi eta ito
ohitu auto moto mutu

meta mate amaitu
imitatu tomate mamu



Ahate aita titi eta
ohitu auto moto

mutu mate
amaitu

imitatu maite
TUTU OTOI TE

AHATE
ITO OHITU MATE

MAITE

Tito eta Teo ate ondoan daude.
Aita eta ama maite ditut.

Autoa eta motoa erakutsi dit
Amak ahatea imitatu
eta aita mututu da.



K  k  K  k   K  k K  k
ka   ke   ki   ko   ku 

                        
KA  KE  KI  KO  KU

                      

kaka oihu koma

KE KAIO KAKAHUETE



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

oihu    kaka    koma

kaio    ke   kakahuete

kaio kuku kaka kaiku
ohiuka haiek ahoko uko
moko koma kume muki
mimika mahuka oihuka



Kaio kuku kaka kaiku
ohiuka ukitu ke

uko moko koma
kume muki

MIMIKA
KOMA TOKIA

TAKOI KATE KATU
ETIKETAK UKO

katuak ahatea atakatu du.
Titok umeei kometa eman die.

Kuka katua mukiak ditu.
Kaioak mokoka tomatea

amaitu du.



Z  z   Z  z   Z  zZ  z
za   ze   zi   zo   zu 

                           
ZA   ZE   ZI   ZO   ZU

                         

aza zuku azti

IZEI ZAI AIZTO



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

azti    aza    zuku

zai    aizto   izei

zozo ziza haizea auzo
aza ez iaz izei

izua zai zaie zaizu
zaizu zu ehiza



Zozo ziza haizea
auzo aza ez iaz

izei izua
zai zu ehiza

ZUKU MEZU EZTI
AZTI ZUK
ZAKU

Amaia, maite zaitut.
Ez ezazu zakua ahaztu .

Ez zaitez izutu.
Zukua ahaztu zait.

Mamuak zu izutu zaitu.



D  d  D  d   D d D d
da   de   di   do   du 

                           
DA   DE   DI   DO   DU

                         

dado uda

HODEI MEDIKU



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

dado    uda     idia

HODEI    DIADEMA     MEDIKU

du adi dado uda edu idi
daude do deia da hodei
amodio damutu modua

diadema dute data



adi dado uda idi
do deia
hodei

amodio damutu
modua DIADEMA DUTE

KIDE DEITU
DIETA DATA

EDUKI

Udan ez datoz hodeiak.
Eduk dadoak ditu.

Medikua deika eta zai eduki dut.
Amama eta aitite auzotik doaz.

Auzokideak dieta 1 du:
Tomatea, azak eta zizak.
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NA   NE   NI   NO   NU

                         

anai anana antena

EHUN KANTATU TANTA



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

antena  anana   anai

kantatu    tanta  ehun

nini nuen nahi ni nion
non nau anai haien anana
ehun aiene oin unai ohian

menu min tanta omen



ni non nau
anai haien

anana
oin menu min
OINA UNAI

OIHAN
NAUTE KANIKA

100100

Ni handia naiz. 
Aita handiena da.

Zuk kanika handiak dituzu.
Ni ehun anana nahi nituen.

Tintin eta Unai anaiak 
medikuan daude.
Ez izan inozoa, 

Enekok ezin du kantatu,
Eneko eta Edu ez daude hemen eta.



L   l     L   l     L lL l
la   le   li   lo   lu 

                           
LA   LE   LI   LO   LU

                         

leiho lema lan

LAU LEHOI LO



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

lema  leihoa   lana

lehoi     lo    lau
lau lo lehoi lehio lema
lana lelo leia ole lohi

mela meloi memelo mila
hamalau loti lotu talo
lata altu luze zulo zale



lau lo lehoi lehio
lana lelo leia ole
lohi mela meloi memelo

LODI LOTU
TALO

ALTU LUZE
ZULO ZELAI ELEIZA

ILUN LAINO

100100

Ni lotan eta zu lanean.
Lau lata leku ilun eta altuan lotu ditut.

Nola daude lehoiak?.
Lau lehoiak zelaian lo daude.

Nola dakizu? Dakidalako.
Memeloek mila meloi nahi dituzte



N  n   N  n   N nN n
na   ne  ni  no  nu 

                           
NA   NE   NI   NO   NU

                         

anai anana antena

EHUN KANTATU TANTA



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

antena  anana   anai

kantatu    tanta  ehun

nini nuen nahi ni nion
non nau anai haien anana
ehun aiene oin unai ohian

menu min tanta omen



ni non nau
anai haien

anana
oin menu min
OINA UNAI

OIHAN
NAUTE KANIKA

100100

Ni handia naiz. 
Aita handiena da.

Zuk kanika handiak dituzu.
Ni ehun anana nahi nituen.

Tintin eta Unai anaiak 
medikuan daude.
Ez izan inozoa, 

Enekok ezin du kantatu,
Eneko eta Edu ez daude hemen eta.
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pa   pe   pi   po   pu 

                           
PA   PE   PI   PO   PU

                         

pala pipa pila

APO PATATA POTO



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

pila    pipa   pala

poto     patata    apo
poto pila patata patinete
mapa miope puma kopa

kapa hipika piku izpi
zazpi zopa pilula lupa

lepo ponpa pena panpin



poto pila patata
patinete

mapa miope
puma

kopa piku
ZAZPI ZOPA
PILULA LUPA

LEPO PONPA PENA PANPIN PINU

Nik panpina apalean ipini dut.
Pinupean patatak daude.
Panpina lepoan daukat, 

mahaian ipini dut.
Poto honetan lau apo daude.

Pepe miopea da eta ez du maparik.



S   s    S   s    S  sS  s
sa   se   si   so   su 

                           
SA   SE   SI   SO   SU

                         

sei sai hamasei

PISU SU ESKU



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

sai    sei   hamasei

su     esku    pisu
su sute pisu esku sei

sai hamasei pausu soinu
usain esan esne sano
osasun solas seilu isla
asko soka asto uste oso



su sute pisu esku sei
sai hamasei

pausu soinu
usain esan esne

sano
SOLAS SEILU

ASKO SOKA ASTO
OSO SO IKUSI

Non ikusi duzu maisua?
Islan solasean ikusi nuen.

Uste dut ez duzula oso ondo ikusi.
Astoak pisu asko dauka.

Kontuz sua!!
Eskuan pupa eduki duzu?



R   r   R   r   R   rR   r
SUABEA

ara    ere    iri    oro    uru
                           

Adibidez: gara, Sara, gora, hiri, soro, zure

FUERTEA
arra   erre    irri   orro   urru
                           

Adibidez: parra, erreta, zorroa, urruti

arn    ert    irt    orm    ur
                           

Adibidez: arnasa, ertaina, irten, orma, lur, urpean, 
lortu, irmo, arma, zahar, ur, zer



Ingura itzazu r suabea dituztenak:

PIRATA IRRI ARDI

ZERRA MARRA HIRU

ARKU PURE ARMAIRU



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

pirata      irri       ardi

zerra      marra       hiru

arku         pure    armairu



Irudi hauen izena idatzi:

                

                

                

                

harro urre arre irri urrup
hiru pure Maria pirata
arto eder arku armairu

zorri zoriona sartu sortu
sormen musturra zure



                

                

                

Rosa nire irakaslea da.
Oso emakume ona da. 

Lanak erakusten dizkiot eta irri
egiten du. Aurreko saioan ardi bat,

artoa jaten marraztu nuen. Oso ondo
marraztu duzu esan zidan.



B   b    B   b    B  bB  b
ba   be   bi   bo   bu 

                           
BA   BE   BI   BO   BU

                         

bale baloi bate

BELE BESO BOLI



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

bale       bate    baloia

bele        boli       beso

  bi        botoi      bota



Marraztu ondorengoak:
   Belarria

   
  Begia

   Bolantea



G   g    G   g    G  gG  g
ga   ge   gi   go   gu 

                           
GA   GE  GI   GO   GU

                         

gozoki begi negar

AINGERU SAGU GORILA



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

goxoki     negar      begi

gorila    sagu    aingeru

gure sagu igo gora
gai hego agur gutun
suge gaur gaua gona



Gorka eta Gaizka nire lagunak dira.
Gure gurasoak elkar ezagutzen dute.
Egunero gogoratzen naiz beraiekin.
Gaur gauean nire lagunekin egongo
naiz, ez garelako etxean geratuko,

aterpe batean egingo dugu lo.



F  f    F  f    F  fF  f
fa   fe   fi   fo   fu 

                           
FA   FE  FI   FO   FU

                         

familia flauta foka

FOKU BUFALO TELEFONO



Geziekin lotu eta berridatzi ezazu:

flauta     familia      foka

bufalo    foku   telefonoa

Zer falta zaizu?
Zure telefono zenbakia falta zait.
Afaldu eta gero emango dizut.

Ferminek familia handia dauka.
Farola baten ondoan ferra bat

aurkitu nuen .



Gorka eta Gaizka nire lagunak dira.
Gure gurasoak elkar ezagutzen dute.
Egunero gogoratzen naiz beraiekin.
Gaur gauean nire lagunekin egongo
naiz, ez garelako etxean geratuko,

aterpe batean egingo dugu lo.




